BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
De ‘Kempenrit’ wordt ingericht door CRRT- vzw. op 15 oktober 2022 en start te Wuustwezel

A. PROGRAMMA
TIMING
01/04/2022
15/04/2022
09/10/2022
15/10/2022

24.00u
09.30u

10.30u
10.30u
17.00u
18.30u

Opening inschrijvingen.
Verschijning reglement.
Sluiting van de voorinschrijvingen.
Opening van het secretariaat en aanvang
documenten en technische controle.
Parochiecentrum De Ark,
Achter d'Hoven 63,
2990 Wuustwezel.
Sluiting administratieve controle.
Start eerste deelnemer voor deel 1.
Voorziene aankomst eerste deelnemer.
Afsluiting van de rit.

Uitslagen

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste
deelnemer.
Definitieve uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

Prijsuitreiking

19.30u Parochiecentrum De Ark te Wuustwezel.

B. ORGANISATIE
Art. 1 INRICHTENDE ORGANISATIE
Classic Race & Rally Team vzw. (CRRT)
crrt.be
Voorzitter:
Ronny Vandenbroucke
Ondervoorzitter:
Patrick De Clerck
Secretaris:
Paul Van den Wyngaert
Penningmeester:
Sabine Ransbottyn
Bestuursleden:
Guy Kerkhofs
Wedstrijdsecretariaat & inschrijvingen.
Paul Van den Wyngaert
Hemelrijkstraat 16, 9140 Temse, België
GSM: 0496 200 934
E-MAIL: secretaris@crrt.be
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Art. 1.1 OFFICIALS VAN DE WEDSTRIJD
Wedstrijdleiding
Wedstrijdleider
Adjunct wedstrijdleider
Adjunct wedstrijdleider
Secretaris
Relatie deelnemers

Peter Wagemans
Paul Van den Wyngaert
Patrick De Clerck
Sabine Ransbottyn
Sabine Ransbottyn

C. BIJZONDERE BEPALINGEN
Art. 2. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
Parcours: ongeveer 150km opgedeeld in 2 trajecten.
Art. 3. TOEGELATEN PILOTEN/COPILOTEN
Een team dat deelneemt aan deze wedstrijd dient te bestaan uit piloot en copiloot.
Alle piloten moeten beschikken over een geldig rijbewijs.
Copiloten kunnen deelnemen vanaf de dag dat ze 12 jaar oud zijn. Voor zover zij de leeftijd van 18 jaar nog niet
bereikt hebben moeten zij over de schriftelijke toelating van de ouders of voogd beschikken.
Art.4. TOEGELATEN WAGENS
Alle deelnemende wagens moeten in orde zijn met de voorschriften van de wegcode en dus voorzien zijn van:
een geldig inschrijvingsbewijs, een geldig verzekeringsattest en een geldige groene keuringskaart.
Bij het ontbreken van één van de hierboven vermelde documenten of bij fraude zullen de betrokken piloten en
copiloten de start tot de wedstrijd geweigerd worden.
Bij fraude, onder welke vorm ook, sluit deze startweigering geen verdere sancties uit.
De gevraagde boorddocumenten moeten voorgelegd worden tijdens de administratieve controle.
Art. 5. INSCHRIJVINGEN
De aanvraag tot deelname moet VOLLEDIG ingevuld toekomen bij de verantwoordelijke voor de
inschrijvingen(wedstrijdsecretariaat).Men kan inschrijven via de website(crrt.be) of via het
inschrijvingsformulier(te versturen naar het wedstrijdsecretariaat).
Inschrijving is pas definitief na betaling.
De inschrijvingen stoppen op 9 oktober 2022 om 24.00u.
Door het invullen van het inschrijvingsformulier (gewoon of op website) verbinden de piloten en co –piloten
zich er toe om het reglement na te leven.
De inschrijvingen komen op een voorlopige deelnemerslijst. Wie volledig betaald heeft komt op de startlijst te
staan (genummerde lijst). Datum van betaling telt voor startvolgorde.
Maximum 100 teams worden toegelaten tot de start.
Het inschrijvingsrecht is bepaald op:
Pakket 1: 50,00€(per team)

Deelname, routeboek, rallybord.

Pakket 2: 80,00€(per team)

Pakket 1 + ontbijt, lunch en een consumptie op de tussenstop.

Avondeten: 20,00€(per persoon) Te bestellen en betalen bij inschrijving.
Het inschrijvingsrecht en het eventuele extra pakket dient betaald te worden op naam van CRRT-vzw:
-rekeningnummer: IBAN:BE82 9733 7073 7468 BIC: ARSPBE22
Dit met vermelding van Kempenrit ‘team’ en het ‘pakket’ welk men verkiest.
Startnummers worden gegeven volgens betaling.
Bij vroegtijdige afzegging van de deelnemer zal er 25 % administratieve kosten aangerekend worden.
Na sluiting van de inschrijvingen (9/10/2022) zal er GEEN terugbetaling meer mogelijk zijn.
Art. 6. ROADBOOK
Gebruikte navigatiesystemen:
•
Eenvoudig bolleke-pijl met en zonder afstanden.
•
Gestileerde bol-pijl met en zonder afstanden
•
Ingetekende lijn op kaart
Alle kaartfragmenten hebben een schaal van 1/10.000, 1/20.000 of 1/25.000
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Art. 7. CONTROLEKAART
Bij de administratieve controle zal iedere deelnemer een controlekaart ontvangen voorzien van een startnummer,
klasse en starttijd. Elk team is verantwoordelijk voor zijn controlekaart.
De controleletters, - cijfers en stempels die langs het parcours staan opgesteld moeten met onuitwisbaar
materiaal ingevuld worden in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart. Overschrijvingen,
schrappingen, dubbel lijnen of dubbeldik schrijven zullen steeds als fout aanzien worden.
Alle controles zullen rechts van de rijbaan staan. De plaats van een controle kan nooit aanleiding geven tot het
indienen van een klacht dienaangaande.
Art. 8. BESTRAFFINGEN
Per gemiste controle
20 punten
Art. 9. REGLEMENTEN EN KLACHTEN
De wedstrijdleiding is belast met de toepassing van het huidige reglement gedurende het verloop van de
wedstrijd.
Elke klacht over deze toepassing moet ter inlichting en besluit overgemaakt worden aan de wedstrijdleiding. Elk
geval niet voorzien door dit reglement zal onderzocht worden door de wedstrijdleiding die een beslissing zullen
nemen.
Indien men een klacht/opmerking/vraag heeft kan dit schriftelijk via het daarvoor voorziene formulier bezorgd
worden bij voorkeur aan de relatie deelnemers. We proberen zo snel mogelijk een antwoord te geven via de
relatie deelnemers of wedstrijdleiding.
Art. 10. TROFEEËN
Er zijn trofeeën voorzien voor:
1e , 2e en 3e algemeen (piloot en copiloot).
1e dame
BIJKOMENDE BEPALINGEN
De piloten, copiloten en hun rechthebbenden zien af van elk verhaal dat zij zouden kunnen uitoefenen tegen de
inrichters, alsook van elke burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen de inrichters, medewerkers of officials
van de wedstrijd.
Indien bijzondere gevallen dit rechtvaardigen behoud de inrichter zich het recht, in akkoord met de
wedstrijdleiding, aan huidig reglement de wijziging aan te brengen die hij nodig acht.
Elk schadegeval door de deelnemer veroorzaakt voor, tijdens of na de wedstrijd tegenover derden, andere
deelnemers of inrichters, moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de wedstrijdleiding worden gemeld.
Indien de wedstrijd afgelast zou worden kan de inrichter niet verantwoordelijk gesteld worden en is hij alleen
gehouden de inschrijfgelden terug te betalen mits aftrek van 25% algemene kosten.
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